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Fra virksomheden: Torben Clausen
Fra Tønder Kommune: Martin Madsen
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Tilsynsårsag: Basis tilsyn

Virksomhedstype:
Branche/anden: Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre 

virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål 
eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 
mellem 100 og 1000 m2, er opført på bilag 1 til 
bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og 
tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven som listepunkt A53.

Miljøledelsesstystem eller 
skriftlige miljømålsætninger: Nej

Godkendelser/tilladelser: Tilladelse til udledning af vaskevand fra vaskeplads 
mangler

Ændringer siden forrige tilsyn: Ingen

Beskrivelse af virksomheden
 og driften heraf: Virksomheden fremstiller vedligeholdelsesfrie 

overdækninger (busskure og lign.), primært baseret på 
aluminiumskonstruktioner.
Der er 3-4 ansatte på virksomheden.

Evt. klager: Ingen

Tilsynets bemærkninger: Tilsynet omfattede hele virksomheden.
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Affald
Følgende tabel viser virksomhedens affaldstyper og affaldshåndtering.
Affaldet skal være sorteret.

Affaldstyper Opbevaring Mængde
pr. år

Transportør Set kvittering

Dagrenovationslignende 
affald

Flemming Paulsen ------------------

Pap/papir Flemming Paulsen ------------------
Plast, laminat Genbrug Hølleskov ------------------
Glas Genbrug Hølleskov ------------------
Brændbart affald Flemming Paulsen ------------------
Deponeringsegnet 
affald

------------------

Spildolie
Spraydåser Mg. Lidt Hølleskov 

Genbrugsplads
Org. opløsningsmidler
Olieholdige klude, twist 
og lignende
Metal Container 

udendørs
1-2 ton U.L. Petersen -------------------

Andet

Opbevaring af råvarer, olie og kemikalier
Følgende tabel viser virksomhedens opbevaring af olie og kemikalier.

Råvare og 
affaldstyper

Opbevaring
Dunke, tromle, 
palletank

Placering Bemærkninger

Bore- skæreolie Dunk Værkstedsbord 2,5 l/år

Tanke
Følgende tabel viser hvilke tanke der findes på virksomheden.

Indhold Placering Volumen
(liter)

I BBR
Ja/nej

Tankatt
est
Ja/nej

Fabr. 
år

Bemærkninger

Diesel Over jord 1200 Ja Ja 2001 I lagerhal

Nedgravet 5900 1974 Afblændet

Er det tegn på spild: Nej
Påkørselssikret: Ja



Afkast/udledninger
Følgende tabel viser hvilke afkast der findes på virksomheden.

Aktivitet/proces Afkasth
øjde

Rensning Filter er senest 
kontrolleret/vedligehol
dt

Dok. For 
indkøb af 
produkt

Opvarmning --------------

Slibning, skæring Over tag Nej - --------------

Andet

Støj og vibrationer
Forekommer der støjende aktiviteter: -

Forekommer der stærkt støjende aktiviteter: ja, højtryksrens til vask

Spildevand
Findes der en vaskeplads: Ja
Processer der giver spildevand: Afvaskning af færdige skure. Primært ”sorte 

fingre” og fedtmærker
Her virksomheden en 
tilslutningstilladelse/udledningstilladelse: Nej, der skal søges
Er der olieudskiller: Nej
Er der sandfang: Nej, - men alm overfladevandsbrønd.
Har virksomheden en skriftlig aftale om
 årlig kontrol/tømning af udskiller og sandfang: Nej
Set kvittering for kontrol/tømning
af udskiller og sandfang: Nej
Findes der en afløbsskitse: Nej

Opfølgning fra sidste tilsyn:
1. Affaldssortering, Spraydåser, Ingen bem.
2. Sløjfning af tank – anmeldelse modtaget, og ny tank anmeldt

Konklusion:
Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger:
(Uddybes i følgebrevet)

1. Virksomheden mangler en tilslutningstilladelse. Ud fra det lave forbrug af skæreolie 
vurderes det, at der IKKE er behov for en olieudskiller på afløbssystemet. 
Der skal dog søges om tilslutningstilladelse til afledning af vand fra vaskepladsen. Og 
vandet fra pladsen skal afledes til spildevandssystemet.


